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Barn på Gotland och i hela världen plockar
skräp i svenskt initiativ
Den 16 maj är det dags för ”No Litter Day” då barn på Gotland och från
jordens alla hörn ger sig ut för en gemensam skräpplockning. Under våren har
miljoner barn och unga jorden runt lärt sig om nedskräpning genom
initiativet ”No Litter Generation”, ett samarbete mellan Håll Sverige Rent och
World’s Children’s Prize. På Gotland deltar bl.a. Montessori Friskola,
Havdhem skola och Edsskolan i försöket att samla in ännu mer än förra årets
totalvikt: 263 742 kilo!
Vill ni vara med på No LItter Day och träffa barn som står upp mot nedskräpning
och för en bättre miljö? KOntakt lärarna direkt på någon av skolorna:

Montessori Friskola
Tid: 8.30–13.00.
Kontakt: Tina Örnberg och Cecilia Duckert. Tel: 070-6679081, 070-4670373,
tina@montessorigotland.se
Havdhem skola
Tid: 12.30 - 13.30.
Kontakt: Eva Ahlsten. Tel: 0703- 28 39 50. eva.ahlsten@edu.gotland.se
– Barn och unga runt om i världen har under våren fått lära sig om
konsekvenserna av nedskräpning och om FN:s globala mål för hållbar
utveckling. På No Litter Day står barnen gemensamt upp för en renare värld,
säger Magnus Bergmar, VD på World’s Children’s Prize (WCP).
Problem som ser olika ut
Nedskräpning är ett stort problem för miljön världen över, men utmaningarna
ser olika ut i olika delar av världen. Genom No Litter Generation utbildas barn
om nedskräpningens konsekvenser och ger förutsättningar för barnen att
finna lösningar. Barnen för vidare sina kunskaper till sin familj och bidrar till
ett renare, tryggare samhälle – både lokalt och globalt. No Litter Day
genomfördes första gången förra året, och engagerade 731 239 barn i 21
länder, som tillsammans samlade in 263 742 kg skräp. I början av juni i år får
vi veta hur många ton skräp världens barn har fått ihop denna gång.
– På No Litter Day lär sig barn och unga om skräpets miljöpåverkan och hur
vi tar hand om våra resurser på ett hållbart sätt. Tillsammans plockar barnen
skräp och uppmanar samtidigt vuxenvärlden att göra mer för att nå visionen
om ett samhälle där ingen skräpar ner, säger Johanna Ragnartz, VD på Håll
Sverige Rent.
Gemensamt initiativ
Bakom initiativet står World’s Children’s Prize och Håll Sverige Rent. No Litter
Generation ingår i WCP-programmet, som sedan år 2000 utbildat och stärkt
44 miljoner barn jorden runt till förändrare som står upp för medmänsklighet,
allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Håll
Sverige Rent är en ideell stiftelse som arbetar för att minska och förebygga
nedskräpning. De driver redan Sveriges största skräpplockarkampanj.

–Samarbetet mellan World’s Children’s Prize och Håll Sverige Rent ger en
unik möjlighet att mobilisera miljoner barn jorden runt för en renare värld.
Det handlar inte om att städa utan om att lära och att sprida kunskap, säger
Magnus Bergmar, VD på World’s Children’s Prize.
Mer information och pressbilder: worldschildrensprize.org/media
Kontakta skolorna direkt eller:
World’s Children’s Prize: Carmilla Floyd, 070-9507 407,
carmilla@worldschildrensprize.org
Håll Sverige Rent: Frida Änghede, 072 576 53 54, frida.anghede@hsr.se
FAKTA
No Litter Day – en gemensam dag
Barn i Sverige firar No Litter Day tillsammans med barn i fattiga och
konfliktdrabbade länder. Bland dessa finns barn som utnyttjats som soldater,
skuldslavar eller i barnsexhandel. De plockar inte skräp för att städa upp efter
vuxna, utan för att lära. Många av barnen får för första gången kunskap om
hur nedskräpning på land och i haven drabbar miljön och deras egen hälsa.
Kimberly, tolv år från Zimbabwe ser fram emot No Litter Day.
”Förr var det jätteskräpigt och smutsigt här, men efter att vi i No Litter
Generation uppmärksammat folk på miljöfrågor har saker faktiskt börjat bli
bättre. Folk inte skräpar inte ner lika mycket längre, säger Kimberley till
World Childrens Prize”.
No Litter Generation
No Litter Generation stöds av Svenska PostkodLotteriet, som ett led i
Lotteriets satsning på att bidra till uppfyllandet av FN:s Globala Mål. Bland
dem som ställt sig bakom World’s Children’s Prize som beskyddare finns
Malala Youzafsai, drottning Silvia, den nu avlidne Nelson Mandela och
Sveriges statsminister och barnminister.

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga
utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers)
stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar
utveckling. Sedan år 2000 har nära 44 miljoner barn deltagit, mer än 650 000
av dem i Sverige.
WCP stöds av mer än 70 000 skolor i 116 länder (1 784 i Sverige), av över 778
organisationer samt utbildningsdepartement och institutioner. Sedan starten
har en halv miljon lärare utbildats i att arbeta med barnets rättigheter och
demokrati i skolan.
World’s Children’s Prize Foundation (WCPF) får stöd från bl.a. Svenska
Postkodlotteriet, Sida, Forum Syd, Julia & Hans Rausing Trust, H.M. Queen
Silvia’s Care About the Children Foundation och Survé Family Foundation.

Kontaktpersoner
Carmilla Floyd
Presskontakt
Kommunikationsansvarig
carmilla.floyd@worldschildrensprize.org
070-9507 407

